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Salt&Sill - Nu med nytt koncept och ny
meny
Det är en förändringens tid!
Nu är våra rätter anpassade för att du ska kunna dela varje rätt med ditt
sällskap.
Ända sedan 1999 har menyn på Salt&Sill starkt präglats av lokala råvaror
från kust och hav.
Det kommer vi aldrig förändra, men sättet vi serverar dem på förnyas.
Storleken på våra rätter är numera anpassade för att passa in i en modern

”sharing måltid”. Varje rätt kommer till ert bord så snart den är tillagad och
inbjuder till att delas av dig och dina vänner i väntan på att nästa rätt ska
anlända till bordet.
Vi önskar att ditt besök hos oss blir både en upplevelse i smak och i mötet
med dina vänner. Att dela är att uppleva på ett roligare sätt, tror vi på
Salt&Sill.

Jonas Espefors, Affärsområdeschef på Salt&Sill berättar om
anledningarna bakom förändringarna.
– Vi vill ge gästerna möjligheten att njuta av fler rätter innan
mättnadskänslan tar över och även ge en större chans till att kunna anpassa
priserna efter plånboken, utan att behöva tumma på kvalitén på råvaror och
hantverk, säger Jonas.
– Dessutom vill vi också hitta en meny som passar alla. Oavsett om man vill
slinka in i vår lounge för lite snacks eller en lättare måltid, eller om man vill
sitta i matsalen och njuta av en större avsmakningsmeny, fortsätter Jonas.

När solen och värmen kommer till västkusten kommer också besökarna så
missa inte att boka ert bord.
Vi kommer att ha färre platser i vår restaurang denna sommaren och
möjligheten till en unik middag vid havet blir svårare att erövra.
Vill ni hellre ta med maten hem så ordnar vi självklart det!
Det är inte långt till Klädesholmen!

Elma Group är sprunget ur entreprenörerna Patrick och Sanna
Hermansson som framgångsrikt byggt varumärken med ambitionen att
vara lokala världsmästare.
Salt & Sill – Restaurang/Skärgårdskrog
Längst ut på Tjörns västsida, på sillön Klädesholmen, ligger Salt & Sill restaurangen med Västkustens i särklass bästa läge. En härlig bryggservering
och fönster med havsutsikt ger en nästan overklig närhet till havet - ett
skådespel värt ett besök varesig det är stilla, blåser eller ligger is.
Skärgårdskrogen har sedan starten 1999 varit känd för sin mat som är starkt
präglad av hög kvalitet och lokala råvaror från kust och hav.

Flytande hotell och mötesplats
Sveriges första flytande hotell som även är en mötes- och
konferensanläggning med 48 bäddar och verksamhet året runt. Här kan
gästerna konferera och umgås i en rogivande havsmiljö, äta och dricka gott
och sedan somna till ljudet av kluckande vågor. Trots den lugna miljön finns
alla möjligheter till spännande och roliga aktiviteter med fokus på såväl
havet som mat och dryck. Personalen är professionell och serviceinriktad och
lägger all kraft på att möta - inte kunden - utan människan i sig. Salt & Sill är
hotellet och mötesplatsen med en trivsam, lugn miljö präglad av nordisk
modern enkelhet.
Fru S. – Gastropub med matresan i fokus
Historien om Fru S och hennes matäventyr utspelar sig i en av sjöbodarna på
Klädesholmen. Här får du ta del av en resa och njuta av maten som är
inspirerad av resor genom världen. Öppnar sommaren 2021...
Hotell Onyxen
Mitt emot Scandinavium i Göteborgs bultande evenemangsstråk ligger Hotel
Onyxen inrymt i en vacker 1800-tals byggnad. Hotellet har ett 30-tal rum och
en svit med möjlighet för konferens och unika möten. Rummen är personligt
inredda och det finns allt från enkelrum till stora familjerum med 4-5 bäddar.
I lokalerna finns även en restaurang.

